
Pořadové číslo:  26/3.1.3. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 

ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., 

do majetku statutárního města Přerova za cenu 1.800.000,- Kč, stanovenou znaleckým 

posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, který předložil Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5307/466 

ostatní plocha v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 1. jednání dne 25.1.2021, projednala nabídku Sportovního klubu Přerov 1908 

z.s. a doporučila pozemek vykoupit, jelikož se nachází v plochách veřejných prostranství pro dopravu, 

je zde umístěna komunikace IV. třídy – chodník. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy konstatuje, že se na pozemku nachází 

komunikace IV. třídy (chodník), která je v majetku města – bylo by tedy vhodné pozemek vlastnit. 

Vzhledem k tomu, že je majitelem navržená kupní cena téměř trojnásobná, než je odhad, který si 

nechalo vypracovat SMPr a že je pozemek využíván převážně jako přístup do zahrádkářské kolonie a 

dále je z velké části využit zahrádkáři k rekreaci, pěstování a jiné zahrádkářské činnosti, úplatný 

převod části nabízeného pozemku nedoporučuje. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení majetkoprávní konstatuje, že v rozpočtu odboru 

nejsou rezervovány finanční prostředky pro výkup, v případě schválení záměru bude požádáno o 

rozpočtové opatření. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 37. zasedání konaném dne 4.5.2022 projednávala záměr 

variantně. Po projednání doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 690.790,- Kč, 

stanovenou znaleckým posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, který si nechalo vypracovat 

statutární město Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 86. schůzi konané dne 26.5.2022 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov 

z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 

690.790,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, který si nechalo 

vypracovat statutární město Přerov. 

 

Rada města Přerova na své 90. schůzi konané dne 4.8.2022 zrušila své usnesení č. 3186/86/8/2022 

přijaté na 86. schůzi dne 26.5.2022, podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 

1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města 

Přerova za cenu 1.800.000,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, 

který předložil Sportovní klub Přerov 1908 z.s. a zároveň podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 

aby rozhodlo, že předkupní právo k pozemku p.č. 5307/466, nevyužije. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5307/466 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2167 m2, k.ú. Přerov 

se nachází v Přerově, v okrajové části za zimním stadionem a hřištěm „na Viktorce“. Z pozemku p.č. 

5307/466 byla geometrickým plánem č. 7362-44/2021 ze dne 26.8.2021 oddělena část označená jako 

pozemek p.č. 5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov, která je dle územního plánu vymezena pro 

plochy veřejných prostranství pro dopravu. Tato část slouží jako přístup do zahrádkářské oblasti, jedná 

se o komunikaci IV. třídy (chodník), částečně zpevněný silničními panely. Pozemek je ve vlastnictví 

Sportovního klubu Přerov 1908 z.s. 

  

Magistrát města Přerova obdržel nabídku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s. k odkupu pozemku p.č. 

5307/466 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1746 m2, k.ú. Přerov, vymezeného 

geometrickým plánem č. 7362-44/2021 ze dne 26.8.2021, a to za cenu 1.800.000,- Kč, stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, vypracovaného Ing. Lubomírem Šmídou, 

MBA. 

Jelikož se nabízená cena zdála být neúměrná, nechalo si SMPr vypracovat posudek vlastní, kdy byla 

cena na základě posudku č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, vypracovaného Ing. V.D. stanovena na 

částku 690.790,- Kč. 

  

Na základě opatření obecné povahy ze dne 4.11.2009, kterým se vydává územní plán nebo regulační 

plán, podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako 



oprávněný z předkupního práva k pozemku p.č. 5307/466, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 

plocha v k.ú. Přerov. 

  

Dle vyjádření oddělení koncepce a rozvoje města by měla být část pozemku, která se nachází v 

plochách veřejných prostranství pro dopravu získána do majetku SMPr. 

  

Oddělení dopravy sdělilo, že vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází komunikace IV. třídy 

(chodník), která je v majetku města, bylo by vhodné tento pozemek vlastnit. Zároveň by pak bylo 

vhodné současně odkoupit i pozemek p.č. 5307/233 v k.ú. Přerov, přes který chodník dále pokračuje, a 

který je také v majetku Sportovní klubu Přerov 1908 z.s. Chodník také pokračuje i přes další dva 

soukromé pozemky p.č. 5373/1 a p.č. 5373/2 oba v k.ú. Přerov.  

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že majitelem navržená kupní cena je téměř trojnásobná, než je 

cena stanovená znaleckým posudkem, který si nechalo vypracovat SMPr, a že tento pozemek je 

převážně využíván jako přístup do zahrádkářské kolonie a dále je z velké části, jak je vidět na snímku 

z ortofoto, využit zahrádkáři k rekreaci, k pěstování a k jiné zahrádkářské činnosti, tak úplatný převod 

na část nabídnutého pozemku nedoporučilo. 

  

Komise pro majetkové záležitosti projednala materiál variantně: 

  

VARIANTA I 

doporučit Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu 

Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 1.800.000,- Kč, stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, který předložil Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

  

VARIANTA II 

doporučit Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu 

Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 690.790,- Kč, stanovenou znaleckým 

posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, který si nechalo vypracovat statutární město Přerov. 

  

VARIANTA III 

doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního 

města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova. 

  

Po projednání Komise doporučila Radě města Přerova schválit záměr ve VARIANTĚ II. 

  

Rada města Přerova na své 86. schůzi konané dne 26.5.2022 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov 

z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 

690.790,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, který si nechalo 

vypracovat statutární město Přerov. 

  

S usnesením Rady města Přerova byl seznámen Sportovní klub Přerov, jehož předseda MUDr. Michal 

Chromec sdělil, že v minulosti museli kupovat sousední pozemky za mnohem vyšší ceny, tudíž 

považuje cenu stanovenou znaleckým posudkem, který si nechalo vypracovat statutární město za 

nereálnou a neakceptovatelnou a při prodeji za městem navrhovanou cenu by sám na sebe musel podat 

trestní oznámení pro nezodpovědné nakládání se svěřeným majetkem. 

Dále sdělil, že hodlá pozemek nabídnout dalším zájemcům a požádal o vzdání se předkupního práva, v 

opačném případě nezbyde, než určit cenu pozemku soudní cestou (viz příloha). 

  

 

 



Bylo tedy opětovně předloženo Radě města Přerova variantně: 

VARIANTA I 

1. zrušit své usnesení č. 3186/86/8/2022 přijaté na 86. schůzi dne 26.5.2022, kterým schválila záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 

1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města 

Přerova za cenu 690.790,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, 

který si nechalo vypracovat statutární město Přerov. 

  

2. schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní 

plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku 

statutárního města Přerova za cenu 1.800.000,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1596-21024 

ze dne 1.10.2021, který předložil Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

  

VARIANTA II 

1. zrušit své usnesení č. 3186/86/8/2022 přijaté na 86. schůzi dne 26.5.2022, kterým schválila záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 

1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města 

Přerova za cenu 690.790,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1377/27/21 ze dne 20.10.2021, 

který si nechalo vypracovat statutární město Přerov. 

  

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova za cenu 1.800.000,- Kč, 

stanovenou znaleckým posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, který předložil Sportovní klub 

Přerov 1908 z.s. 

  

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije 

předkupní právo k pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu 

Přerov 1908 z.s., do majetku statutárního města Přerova. 

  

Po projednání Rada města Přerova schválila záměr ve VARIANTĚ II. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku p.č. 5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z důvodu obdržení nabídky k odkupu.  

 

 


